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Пояснювальна записка
У системі органів, які здійснюють правозахисну діяльність, особливе місце належить
адвокатурі, основним напрямом діяльності якої є правове забезпечення захисту прав і свобод
людини, законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Забезпечуючи охорону прав і
свобод людини, адвокатура своєю діяльністю сприяює утворенню правової держави, і, по
суті, гарантують правовий захист людини, що згідно з Конституцією України визнається
найбільшою соціальною цінністю держави.
Фактично курс дисципліни «Гарантії адвокатської діяльності» має загальну мету ґрунтовне опанування теоретичних положень матеріального і процесуального
законодавства, пов'язаного з адвокатською діяльністю, вивчення норм чинного
законодавства, що регулює діяльність цих правових інститутів, правильне розуміння
правової природи адвокатури, її завдань, функцій, принципів. При вивченні курсу
дисципліни«Гарантії адвокатської діяльності» особливу увагу слід приділити правовій
природі адвокатури. На сучасному етапі розвитку суспільства адвокатура є єдиною
недержавною структурою в системі правоохоронних органів. Це добровільне професійне
громадське об'єднання. Адвокат за своєю правовою природою — вільна професія, звідси —
громадський характер цього правозахисного інституту.
Для правильного розуміння завдань адвокатури, принципів, гарантій і організаційних форм
адвокатської діяльності слід добре опанувати норми Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» прийнятого у 2012 році р., його значення щодо удосконалення
діяльності адвокатури. Цим Законом на час його прийняття було суттєво розширено спектр
професійних прав адвоката, вперше передбачено гарантії адвокатської діяльності, визначено
таку форму організації адвокатської діяльності, як індивідуально (приватно) практикуючий
адвокат. Цей Закон докорінно змінив роль і місце адвокатури в суспільстві, закріпив
підвалини діяльності цього правозахисного інституту як дійсно незалежного. Відповідність
Закону світовим стандартам адвокатської професії дала можливість адвокатурі України
увійти рівноправним партнером у світове адвокатське співтовариство. Оптимістичним з
погляду перспективи розвитку професійної української адвокатури є той факт, що у травні
2003 р. Спілку адвокатів України було прийнято до Ради адвокатських асоціацій та
правоохоронних товариств Європейського Союзу, незважаючи на те, що Україна не є
асоційованим членом ЄС. Але з плином часу постали нові проблеми, що потребують подальшого
удосконалення
діяльності
адвокатури
України.
Останнє
десятиріччя
продемонструвало, що багато аспектів адвокатської діяльності потребують уточнення і
доповнення.
Після вивчення дисципліни «Гарантії адвокатської діяльності» студенти повинні знати:
основні напрями гарантії адвокатської діяльності;
орієнтуватися в системі адвокатукри України:
основні напрями діяльності адвокатів в кримінальному процесі та гарантії їх
діяльності;
систему участі адвокатів в цивільному процесі та гарантії їх недоторканості;
підстави участі адвокатів в адміністративному та господарському процесах;
основні документальні гарантії діяльності адвокатів щодо збирання доказів;
Студенти після вивчення згаданої дисципліни повинні вміти:
складати відповідні документи стосовно участі адвокатів в різних процесах;
готувати адвокатські запити з дотриманням всіх процесуальних правил
використовувати конституційні гарантії для організації роботи адвокатів.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
«Гарантії адвокатської діяльності»
№
Назва змістового модуля і теми
Змістовий модуль 1. Загальні положення щодо адвокатури України
1
Адвокатура України, її місце в суспільному житті.
Конституційний статус адвокатури
2
Завдання, принципи та організаційні форми діяльності
адвокатури. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» 2012 року
3
Гарантії правового статусу адвоката у кримінальному
провадженні
4
Процесуальний статус адвоката у цивільному провадженні та
його гарантії
5
Гарантії участі адвокатів в адміністративному та
господарському процесах
6
Проблемні питання адвокатської діяльності на
сучасному етапі та дотримання гарантій такої
діяльності
Змістовий модуль 2. Система гарантій адвокатської діяльності в
Україні
7
Загальні поняття гарантії адвокатської діяльності
8
Організація діяльності адвокатів в кримінальному процесі у
сфері збирання доказів
9
Поняття компетенції адвокатів в цивільному процесі
10
Участь адвокатів в адміністративному процесі та гарантії такої
участі
11
Організація участі адвокатів в господарському процес та її
особливості
12
Адвокат та помічник адвоката
Разом годин: 60
Зміст дисципліни
«Гарантії адвокатської діяльності»
Змістовий модуль 1. Загальні положення щодо адвокатури України
Тема 1. Адвокатура України, її місце в суспільному житті.
Конституційний статус адвокатури
Адвокатура — правова інституція, яка виконує важливу суспільну функцію — правове
забезпечення захисту прав і свобод людини. Адвокатура як основний орган захисту прав
громадян у судах. Адвокатура України як самостійна недержавна структура в системі
правоохоронних органів: добровільне, професійне громадське об'єднання, що згідно з
Конституцією України покликано сприяти захисту прав і свобод і представляти законні
інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб,
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надавати їм іншу юридичну допомогу. Роль адвокатури у забезпеченні пріоритетного напряму державної діяльності. Відповідність принципів діяльності української адвокатури
світовим стандартам адвокатської професії Спілка адвокатів України.
Література [1; 2; 4; 13; 14]
Тема 2. Завдання, принципи та організаційні форми діяльності адвокатури. Закон
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 2012 року
Завдання адвокатури:
• захист прав, свобод, законних інтересів громадян та юридичних осіб;
• представництво інтересів громадян і юридичних осіб як у відносинах з державою, так і в
стосунках між ними;
• представництво в судах, інших державних і правоохоронних органах інтересів фізичних
і юридичних осіб;
• надання фізичним і юридичним особам, державним і громадським організаціям і
об'єднанням юридичної допомоги;
• підвищення рівня інформованості населення з правових питань.
Організація і принципи діяльності адвокатури, спектр професійних прав адвокатів, гарантії
адвокатської діяльності. Питання щодо правової природи адвокатури, організаційних форм і
видів їх діяльності; професійних прав і обов'язків адвокатів; оплати їхньої праці та
дисциплінарної відповідальності, в тому числі підстави для припинення адвокатської
діяльності. Компетенція кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, їх
повноважень і ролі у формуванні професійного адвокатського корпусу.
Література [1; 2; 4; 5; 13; 14]
Тема 3. Гарантії правового статусу адвоката у кримінальному провадженні
Загальні питання правового статусу адвоката-захисника у кримінальному провадженні.
Завдання захисту, основні засади його здійснення адвокатом-захисником, його права та
обов'язки. Порядок запрошення та призначення адвоката-захисника, відмова від його
допомоги та його заміна. Обов'язкова участь адвоката-захисника у кримінальному
провадженні та порядок його призначення. Обставини, що виключають участь у
кримінальній справі адвоката-захисни- ка. Порядок усунення адвоката-захисника від участі
у справі.
Адвокат — представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача.
Правова позиція адвоката-представника у досудовому слідстві та у судовому розгляді
справи, його основна мета при здійсненні представництва, права та обов'язки. Момент і
порядок допуску адвока- та представника у провадженні досудового слідства у кримінальній
справі. Особливості участі адвоката-представника у судовому розгляді справи.
Література [2; 4; 11; 13; 14]
Тема 4. Процесуальний статус адвоката у цивільному провадженні та його гарантії
Правові підстави участі адвоката у цивільному провадженні. Права та обов'язки адвоката
— представника позивача, відповідача, третіх осіб. Обставини, що виключають участь
адвоката у цивільному судочинстві.
Адвокат — представник у процесі підготовки цивільної справи до судового розгляду,
розробка і відстоювання правової позиції.
Надання правової допомоги відповідачу. Обґрунтування невизнання або часткового
визнання позову.
Адвокат — представник третіх осіб.
Участь адвоката-представника у судовому засіданні. Повноваження адвоката на
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здійснення процесуальних дій у цивільному провадженні.
Колізія позиції адвоката-представника і довірителя. Відмова адвоката від ведення справи.
Надання допомоги довірителю щодо участі в судовому розгляді справи, в судових дебатах,
складання апеляційної скарги.
Участь адвоката в апеляційному розгляді цивільної справи та касаційному її оскарженні.
Правові підстави участі адвоката в цивільній справі.
Складання позовної заяви. Структура і зміст позовної заяви. Підготовка і представлення
письмових доказів разом із позовною заявою.
Література [2; 4; 9; 10; 13; 14]
Тема 5. Гарантії участі адвокатів в адміністративному та господарському процесах
Підстави і гарантії апеляційного і касаційного оскаржень адвокатом судових рішень —
одна із засад судочинства, визначених Конституцією України (ст. 129).
Реалізація адвокатом права на апеляційне і касаційне оскарження судових рішень у
кримінальному провадженні. Передбачене кримінально-процесуальним законодавством
право подання апеляції, порядок і строки апеляційного оскарження. Участь і права адвоката
при розгляді справ за апеляцією. Касаційне провадження. Судові рішення, які можуть бути
оскаржені адвокатом у касаційному порядку. Суди, які розглядають касаційні скарги.
Строки та порядок касаційного оскарження. Рух справи в касаційній інстанції, порядок
доповнення, зміни і відкликання касаційної скарги.
Адвокат як процесуальний представник апеляційного і касаційного оскарження судових
рішень у цивільних справах. Право апеляційного оскарження у цивільній справі; строки
апеляційного оскарження, форма і зміст апеляційної скарги; порядок внесення апеляційної
скарги; доповнення, зміни до апеляційної скарги; участь у розгляді справи судом
апеляційної інстанції; підстави для відхилення апеляційної скарги.
Право касаційного оскарження судового рішення адвокатом як процесуальним
представником, строки і порядок подачі касаційної скарги; порядок розгляду справи за
касаційною скаргою судом касаційної інстанції; порядок відхилення касаційної скарги.
Література [2; 4; 9; 13; 14]
Тема 6. Проблемні питання адвокатської діяльності на сучасному етапі та
дотримання гарантій такої діяльності
Загальна характеристика Правил адвокатської етики, їх значення для удосконалення
діяльності адвокатури. Основні принципи адвокатської етики, їх характеристика. Відносини
адвоката з клієнтом як важлива умова забезпечення етичних норм у діяльності адвокатури.
Відносини адвоката із судом та іншими учасниками судового процесу. Відносини між
адвокатами, дотримання норм адвокатської етики у громадській, науковій та публіцистичній
діяльності адвокатури. Адвокатське об'єднання як суб'єкт відносин щодо забезпечення дотримання правил адвокатської етики. Відповідальність за порушення правил адвокатської
етики.
Проблемні питання адвокатської діяльності на сучасному етапі. Необхідність створення
професійної асоціації адвокатів. Подолання невиправданої конкуренції в галузі
представництва юридичних послуг. Неналежне дотримання правоохоронними органами
професійних прав адвокатів, інші проблемні питання, пов'язані із взаємодією адвокатури з
державою.
Література [1; 2; 5; 13; 14]
Змістовий модуль 2. Система гарантій адвокатської діяльності в Україні
6

Тема 7. Загальні поняття гарантії адвокатської діяльності
Права та обов'язки адвокатів. Дотримання прав та обов'язків адвокатів
Система гарантій діяльності адвокатів Гарантії діяльності адвокатів в кримінальному
процесі. Імунітет адвокатів під час перебування в кримінальному процесі. Професійні права
честь та гідність адвокатів та їх захист Заборона будь-яких втручань і перешкоди здійсненню
адвокатської діяльності. Охорона державою життя, здоров'я, честі і гідності адвоката та
членів його сім'ї, їх майна, а також установлення законом відповідальності за посягання на
них. Заборона втручання у приватне спілкування адвоката з клієнтом. Заборона втручання у
правову позицію адвоката. Заборона ототожнення адвоката з клієнтом.
Література [3; 6-8; 12; 14]
Тема 8. Організація діяльності адвокатів в кримінальному процесі у сфері збирання
доказів
Нормативне забезпечення діяльності захисника у процесі збирання доказів та гарантії такої
діяльності. Допустимість доказів. Види доказів, які має право збирати адвокат Межі
збирання доказів Погодження сторін щодо допустимості доказів. Ознайомлення всіх
учасників процесу з доказами. Надання доказів підозрюваними, обвинуваченими
Література [3; 6; 8; 12; 14]
Тема 9. Поняття компетенції авдвокатів у цивільному процесі
Правові основи статусу адвоката-представника в цивільному процесі Особи, які можуть
бути представниками в суді Адвокати-представники, які призначаються судом
Повноваження адвоката-представника в цивільному процесі і порядок їх оформлення.
Вироблення позиції у справі. Проблема доказування в цивільному процесі Особливості
вироблення і реалізації позиції по цивільній справі Проблеми доказування в цивільному
процесі Система адвокатської діяльності у цивільному процесі у сфері збирання доказів
Виступ адвоката в судовому засіданні у цивільному процесі Пояснення сторін Дебати сторін
у цивільнрму процесі. Використання системи затягування справи у цивільн процесі Виступ
адвоката у вищій судовій інстанції
Література [3; 8; 10; 12-14]
Тема 10. Участь адвокатів в адміністративному процесі та гарантії такої участі
Особливості адміністративного процесу. Відмінність адміністративного права процес від
кримінального та цивільного процесів Особливості участі адвокатів в адміністративному
процесіНормативні документи, які визначають участь адвокатів у адміністративному
процесі. Представництво в адміністративному процесі. Особливості представництва в
адміністративному процесі. Квазісудовий адміністративний процес та участь адвокатів в
такому процесі. Оскарження рішення в адміністративній справі у вищих інстанціях.
Практична діяльність адвокатів в позасудовому адміністративному процесі
Література [1; 2; 4; 13; 14]
Тема 11. Організація участі адвокатів в господарському процесі та її особливості
Особливості представництва у господарському процесі. Джерела господарського процесу.
Господарські суди в Україні та їх структура. Відмінність діяльності адвокатів в
господарському процесі від кримінального та цивільного процесів. Дебати сторін в
господарському процесі. Докази і доказування в господарському процесі. Представництво в
суді першої інстанції. Представництво в апеляційній інстанції
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Література [1; 2; 4; 5; 13; 14]
Тема 12 Адвокат та помічник адвоката, гарантії їх діяльності
Поняття адвокат та помічник адвоката. Вимоги до помічника адвоката. Гарантії
діяльності помічника адвоката. Види адвокатської діяльності. Професійні права та обов'язки
адвоката. Гарантії адвокатської діяльності. Дисциплінарна відповідальність адвоката.
Література [2; 4; 11; 13; 14]
Питання для самоконтролю
1. Загальні положення щодо адвокатури України
2. Адвокатура України, її місце в суспільному житті.
3. Конституційний статус адвокатури
4. Адвокатура — правова інституція, яка виконує важливу суспільну функцію —
правове забезпечення захисту прав і свобод людини.
5. Адвокатура як основний орган захисту прав громадян у судах.
6. Адвокатура України як самостійна недержавна структура в системі
правоохоронних органів
7. Роль адвокатури у забезпеченні пріоритетного напряму державної діяльності.
8. Відповідність принципів діяльності української адвокатури світовим стандартам
адвокатської професії.
9. Спілка адвокатів України.
10. Завдання, принципи та організаційні форми діяльності адвокатури. Закон
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 2012 року
11. Завдання адвокатури:
12. Організація і принципи діяльності адвокатури, спектр професійних прав
адвокатів, гарантії адвокатської діяльності.
13. Правова природа адвокатури.
14. Компетенція
кваліфікаційно-дисциплінарних
комісій
адвокатури,
їх
повноважень і ролі у формуванні професійного адвокатського корпусу.
15. Гарантії правового статусу адвоката у кримінальному провадженні
16. Загальні питання правового статусу адвоката-захисника у кримінальному
провадженні.
17. Завдання захисту, основні засади його здійснення адвокатом-захисником, його
права та обов'язки.
18. Порядок запрошення та призначення адвоката-захисника, відмова від його
допомоги та його заміна.
19. Обов'язкова участь адвоката-захисника у кримінальному провадженні та
порядок його призначення.
20. Обставини, що виключають участь у кримінальній справі адвоката-захисника.
21. Порядок усунення адвоката-захисника від участі у справі.
22. Адвокат — представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного
відповідача.
23. Правова позиція адвоката-представника у досудовому слідстві та у судовому
розгляді справи, його основна мета при здійсненні представництва, права та обов'язки.
24. Момент і порядок допуску адвоката представника у провадженні досудового
слідства у кримінальній справі.
25. Особливості участі адвоката-представника у судовому розгляді справи.
26. Процесуальний статус адвоката у цивільному провадженні та його гарантії
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27. Правові підстави участі адвоката у цивільному провадженні.
28. Права та обов'язки адвоката — представника позивача, відповідача, третіх осіб.
29. Обставини, що виключають участь адвоката у цивільному судочинстві.
30. Адвокат — представник у процесі підготовки цивільної справи до судового
розгляду, розробка і відстоювання правової позиції.
31. Надання правової допомоги відповідачу.
32. Обґрунтування невизнання або часткового визнання позову.
33. Адвокат — представник третіх осіб.
34. Участь адвоката-представника у судовому засіданні.
35. Повноваження адвоката на здійснення процесуальних дій у цивільному провадженні.
36. Колізія позиції адвоката-представника і довірителя.
37. Відмова адвоката від ведення справи.
38. Надання допомоги довірителю щодо участі в судовому розгляді справи, в
судових дебатах, складання апеляційної скарги.
39. Участь адвоката в апеляційному розгляді цивільної справи та касаційному її
оскарженні.
40. Правові підстави участі адвоката в цивільній справі.
41. Складання позовної заяви.
42. Структура і зміст позовної заяви.
43. Підготовка і представлення письмових доказів разом із позовною заявою.
44. Гарантії участі адвокатів в адміністративному та господарському процесах
45. Реалізація адвокатом права на апеляційне і касаційне оскарження судових
рішень у кримінальному провадженні.
46. Передбачене кримінально-процесуальним законодавством право подання
апеляції, порядок і строки апеляційного оскарження.
47. Участь і права адвоката при розгляді справ за апеляцією.
48. Касаційне провадження.
49. Судові рішення, які можуть бути оскаржені адвокатом у касаційному порядку.
50. Суди, які розглядають касаційні скарги.
51. Строки та порядок касаційного оскарження.
52. Рух справи в касаційній інстанції, порядок доповнення, зміни і відкликання
касаційної скарги.
53. Адвокат як процесуальний представник апеляційного і касаційного оскарження
судових рішень у цивільних справах.
54. Право апеляційного оскарження у цивільній справі; строки апеляційного
оскарження, форма і зміст апеляційної скарги; порядок внесення апеляційної скарги;
доповнення, зміни до апеляційної скарги; участь у розгляді справи судом апеляційної
інстанції; підстави для відхилення апеляційної скарги.
55. Право касаційного оскарження судового рішення адвокатом як процесуальним
представником.
56. Строки і порядок подачі касаційної скарги; порядок розгляду справи за
касаційною скаргою судом касаційної інстанції; порядок відхилення касаційної
скарги.
57. Проблемні питання адвокатської діяльності на сучасному етапі та дотримання
гарантій такої діяльності
58. Загальна характеристика правил адвокатської етики, їх значення для
удосконалення діяльності адвокатури.
59. Основні принципи адвокатської етики, їх характеристика.
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60. Відносини адвоката з клієнтом як важлива умова забезпечення етичних норм у
діяльності адвокатури.
61. Відносини адвоката із судом та іншими учасниками судового процесу.
Відносини між адвокатами, дотримання норм адвокатської етики у громадській,
науковій та публіцистичній діяльності адвокатури.
62. Адвокатське об'єднання як суб'єкт відносин щодо забезпечення дотримання
правил адвокатської етики.
63. Відповідальність за порушення правил адвокатської етики.
64. Проблемні питання адвокатської діяльності на сучасному етапі. Необхідність
створення професійної асоціації адвокатів.
65. Подолання невиправданої конкуренції в галузі представництва юридичних послуг.
66. Неналежне дотримання правоохоронними органами професійних прав
адвокатів, інші проблемні питання, пов'язані із взаємодією адвокатури з державою.
67. Система гарантій адвокатської діяльності в Україні
68. Загальні поняття гарантії адвокатської діяльності
69. Права та обов'язки адвокатів.
70. Дотримання прав та обов'язків адвокатів
71. Система гарантій діяльності адвокатів
72. Гарантії діяльності адвокатів в кримінальному процесі.
73. Імунітет адвокатів під час перебування в кримінальному процесі.
74. Професійні права честь та гідність адвокатів та їх захист
75. Заборона будь-яких втручань і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності.
76. Охорона державою життя, здоров'я, честі і гідності адвоката та членів його сім'ї,
їх майна, а також установлення законом відповідальності за посягання на них.
77. Заборона втручання у приватне спілкування адвоката з клієнтом.
78. Заборона втручання у правову позицію адвоката.
79. Заборона ототожнення адвоката з клієнтом.
80. Організація діяльності адвокатів в кримінальному процесі у сфері збирання
доказів
81. Нормативне забезпечення діяльності захисника у процесі збирання доказів та
гарантії такої діяльності.
82. Допустимість доказів.
83. Види доказів, які має право збирати адвокат
84. Межі збирання доказів
85. Погодження сторін щодо допустимості доказів.
86. Ознайомлення всіх учасників процесу з доказами.
87. Надання доказів підозрюваними, обвинуваченими
88. Поняття компетенції авдвокатів у цивільному процесі
89. Правові основи статусу адвоката-представника в цивільному процесі.
90. Особи, які можуть бути представниками в суді
91. Адвокати-представники, які призначаються судом
92. Повноваження адвоката-представника в цивільному процесі і порядок їх
оформлення.
93. Вироблення позиції у справі.
94. Проблема доказування в цивільному процесі
95. Особливості вироблення і реалізації позиції по цивільній справі
96. Проблеми доказування в цивільному процесі
97. Система адвокатської діяльності у цивільному процесі у сфері збирання доказів
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98. Виступ адвоката в судовому засіданні у цивільному процесі
99. Пояснення сторін
100. Дебати сторін у цивільнрму процесі.
101. Використання системи затягування справи у цивільн процесі
102. Виступ адвоката у вищій судовій інстанції
103. Участь адвокатів в адміністративному процесі та гарантії такої участі
104. Особливості адміністративного процесу.
105. Відмінність адміністративного права процес від кримінального та цивільного
процесів
106. Особливості участі адвокатів в адміністративному процесі
107. Нормативні документи, які визначають участь адвокатів у адміністративному
процесі.
108. Представництво в адміністративному процесі.
109. Особливості представництва в адміністративному процесі.
110. Квазісудовий адміністративний процес та участь адвокатів в такому процесі.
111. Оскарження рішення в адміністративній справі у вищих інстанціях. Практична
діяльність адвокатів в позасудовому адміністративному процесі
112. Організація участі адвокатів в господарському процесі та її особливості
113. Особливості представництва у господарському процесі.
114. Джерела господарського процесу.
115. Господарські суди в Україні та їх структура.
116. Відмінність діяльності адвокатів в господарському процесі від кримінального та
цивільного процесів.
117. Дебати сторін в господарському процесі.
118. Докази і доказування в господарському процесі.
119. Представництво в суді першої інстанції.
120. Представництво в апеляційній інстанції
121. Адвокат та помічник адвоката, гарантії їх діяльності
122. Поняття адвокат та помічник адвоката.
123. Вимоги до помічника адвоката.
124. Гарантії діяльності помічника адвоката.
125. Види адвокатської діяльності.
126. Професійні права та обов'язки адвоката.
127. Гарантії адвокатської діяльності.
128. Дисциплінарна відповідальність адвоката.
Теми рефератів і контрольних робіт
1.
Конституційне право громадян на кваліфіковану юридичну допомогу.
2.
Місце і роль адвокатури у суспільному житті.
3.
Процесуальні передумови участі адвоката у кримінальному судочинстві як
представника потерпілого, цивільного позивача.
4.
Обов'язкова участь адвоката у кримінальному судочинстві; порядок
призначення адвоката у таких випадках та оплата його роботи.
5.
Загальні поняття адвокатського самоврядування.
6.
Принципи адвокатського самоврядування.
7.
Учасники адвокатського самоврядування
8.
Завдання адвокатського самоврядування:
9.
Організаційна побудова адвокатського самоврядування
10. Національна асоціація адвокатів та її функції:
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11. Конференції адвокатів.
12. З’їзд адвокатів.
13. Рада адвокатів України та її функції
14. Поняття компетенції Ради адвокатів України
15. Завдання Ради адвокатів України
16. Загальні правила скликання з’їзду адвокатів
17. Терміни скликання з’їзду адвокатів
18. Керівні органи Ради адвокатів України та їх діяльність
19. Притягнення адвокатів до відповідальності та позбавлення права займатися
адвокатською діяльністю
Критерії оцінювання студентів
Підсумкова оцінка роботи слухача з вивчення навчальної дисципліни «Гарантії
адвокатської діяльності » обчислюється відповідно до кредитно-модульної системи за
100-бальною шкалою.
Складовими, які враховуються при обчисленні підсумкової оцінки, є:
- поточна успішність, яка включає наступні види роботи слухача: 1) усну відповідь на
семінарському занятті; 2) доповнення до усної відповіді; 3) поточні контрольні письмові
роботи (реферати); 4) наукову доповідь (повідомлення) на семінарському занятті;
- іспит.
Максимальні показники вказаних складових: 1) поточна успішність – 40 балів; 2) іспит – 60
балів.
Поточна успішність обчислюється з урахуванням оцінок, одержаних слухачем на
семінарських заняттях, а у випадку відпрацювання пропущених занять – і оцінок, одержаних
за результатами відпрацювання.
Усні відповіді слухача на семінарському занятті та реферати оцінюються за 5-бальною
шкалою. Після останнього семінарського заняття викладач, який проводив ці заняття,
виставляє за 5-бальною шкалою середню оцінку.
Якщо викладач виставляє слухачу загальну оцінку поточної успішності “незадовільно”
(«2»), за його поданням такий слухач розпорядженням директора інституту може бути не
допущений до складання іспиту.
Доповнення до усної відповіді на семінарському занятті (незалежно від їх кількості)
оцінюються в 1 бал, який при підведенні підсумків поточної успішності приєднується до
середньої оцінки за усні відповіді та реферати.
Наукова доповідь слухача на семінарському занятті оцінюється так само, як і усна
відповідь, із додаванням одного заохочувального бала. Цей бал також додається до
середньої оцінки за усні відповіді та реферати.
Бали, отримані слухачем впродовж навчального семестру, переводяться у загальну оцінку
поточної успішності шляхом їх множення на коефіцієнт “5”. Тобто, загальна кількість балів,
які може отримати слухач за поточну успішність, не може перевищувати 35 балів.
Кожне пропущене і не відпрацьоване семінарське заняття зменшує загальну оцінку
поточної успішності на 1 бал. Якщо слухач не відпрацював 2 пропущених семінарських
заняття, він за поданням викладача, який проводив ці заняття, розпорядженням директора
інституту може бути не допущений до складання іспиту.
Письмова чи усна відповідь слухача на іспиті оцінюється за 5-бальною шкалою, із
наступним її переведенням у 60-бальну шкалу, при цьому кожна із позитивних оцінок
відповідає наступній кількості балів: “відмінно” (5) – 35-45; “добре” (4) – 25-35; “задовільно”
– 17-25 балів.
Підсумкова шкала оцінювання
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Кількість балів
за 100-бальною
шкалою
90 – 100
85 - 89
75 - 84
65 – 74
60 - 64
0 - 59

Оцінка за національною шкалою
та шкалою інституту
відмінно
добре

5
4

задовільно

3

незадовільно

2

Оцінка за
шкалою ECTS
А відмінно
В дуже добре
С добре
D задовільно
Е задовільно
(достатньо)
FX незадовільно
з
можливістю
повторного
складання

90-100 балів (оцінка "відмінно") виставляється студенту, який володіє узагальненими
знаннями навчального матеріалу в повному обсязі та здатний їх ефективно використовувати
для виконання всіх передбачених навчальною програмою завдань; аргументовано та творчо
використовує ці знання у нестандартних ситуаціях. Відповідь студента правильна, повна,
логічна, містить аналіз, сисЛекціятизацію, узагальнення, які точні та пов’язані із сферою
майбутньої спеціальності. Студент вміє самостійно знаходити і користуватись джерелами
інформації, оцінювати її. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить
аргументовані висновки. Правильно і усвідомлено застосовує всі види довідкової,
навчально-методичної документації в межах програми курсу.
75-89 балів (оцінка "добре") ставиться у тому випадку, коли студент володіє основними
професійними знаннями та правильно виконує переважну більшість прийомів і операцій, що
необхідні для даної роботи. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і
сисЛекціятизує інформацію та робить висновки. Його відповідь у цілому правильна, логічна
і достатньо обґрунтована. Усвідомлено користується довідковою літературою. При відповіді
та виконанні завдань припускається несуттєвих помилок, які може виправити, але окремі
уміння не досить сформовані, у визначенні понять, термінології і узагальненнях мають місце
окремі неточності.
60-72 бала (оцінка "задовільно") заслуговує студент, відповідь якого свідчить про
розуміння основних питань конституційного права, але містить неточності і недостатньо
обґрунтована, визначення понять нечіткі, неточні, уміння сформовані недостатньо, висновки
і узагальнення аргументовані слабо, в них допускаються помилки, які студент може
частково виправити; спостерігається невміння працювати документами та додатковою
літературою.
1-59 балів (Оцінка "незадовільно") виставляється в тому випадку, коли студент без
достатнього розуміння відтворює окремі компоненти знань, фрагментарно відтворює
незначну частину питань, має нечіткі уявлення про зміст дисципліни. При відповіді та
виконанні завдань припускається значної кількості помилок, які самостійно виправити не
може. Студент не вміє користуватися додатковою літературою. Результат роботи відповідає
мінімальним діючим якісним і кількісним показникам.
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